PROTOKÓŁ NR XXXIII/17
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Sesja trwała od godz. 13.15 do godz. 14.25.
Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 13, zgodnie z listą obecności stanowiącą
załącznik do niniejszego protokołu. Nieobecni radni: Matylda Jakubowska-Czaja, Paweł
Wachowiak.
Ponadto w Sesji udział wzięli:
· Grzegorz Ambroziak
- Burmistrz Gminy Żychlin,
· Zbigniew Gałązka
- Zastępca Burmistrza Gminy Żychlin,
· Waldemar Bartochowski - Sekretarz Gminy Żychlin,
· Emilia Rajewska
- Skarbnik Gminy Żychlin,
· Waldemar Kardasz
- Radca prawny,
· Radni Rady Powiatu w Kutnie,
· Kierownicy Referatów Urzędu Gminy,
· Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
· Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli zgodnie z załączoną listą obecności,
· mieszkańcy gminy Żychlin.
Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady – Pani Elżbieta Tarnowska.
Otwierając obrady powitała Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Rady Powiatu,
Burmistrza – Pana Grzegorz Ambroziaka, Zastępcę Burmistrza – Pana Zbigniewa Gałązkę,
Skarbnika i Sekretarza Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, Kierowników
Referatów Urzędu Gminy, Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz pozostałe
osoby przybyłe na obrady Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Sesji, a więc jej prawomocność
do podejmowania uchwał.
Od godz. 13.15 do godz. 13.20 obecnych na sali obrad było 12 radnych – nieobecna radna
Agnieszka Tomaszewska.
Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych zmian.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało
„przeciw”
„wstrzymało się”

- 12 radnych,
- 0 radnych,
- 0 radnych.

Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie porządku obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania i wolne wnioski.
3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 r.
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5. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Żychlin z wykonania
budżetu za 2016 rok.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin według stanu na dzień
31 grudnia 2016 r.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
10. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Żychlinie w sprawie absolutorium za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin
w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
b) o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca
1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie.
13. Przyjęcie sprawozdań za rok 2016 z działalności:
a) Samorządowego Zakładu Budżetowego,
b) Spółki „Mig - Ma”,
c) Żychlińskiego Domu Kultury,
d) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
e) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 17 marca 2017 r. do
20 czerwca 2017 r.
15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
18. Zakończenie obrad.

Do p-tu 2. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie zapytań i wolnych wniosków.
Poinformowała wszystkich przybyłych na obrady Rady, że zgodnie z Regulaminem Rady w tym punkcie może zabierać głos również publiczność.
Ewa Wypych – odniosła się do wypowiedzi Komendantów Komisariatu Policji w Żychlinie i
Komendy Powiatowej w Kutnie na jednej z poprzednich sesji – Panowie Komendanci
zapewniali, że zmniejszenie liczby funkcjonariuszy Policji, nie zwiększy przestępczości na
terenie gminy i miasta.
Stwierdza, że wcale nie jesteśmy bezpieczniejsi, na ulicach nie widać funkcjonariuszy. Prosi
radnych o przeanalizowanie bezpieczeństwa naszego miasta, po godz. 22.00 koło przy jej
bloku urządzane są wyścigi motorów. Zadzwonić nie ma gdzie, gdyż Komisariat jest
zamknięty. Prosi, aby jeszcze raz przeanalizować stan bezpieczeństwa miasta.
Józef Kowalski – zapytał, czy są jakieś informacje na temat zakładu, który miał powstać na
terenie strefy ekonomicznej w Dobrzelinie, a który zajmować miał się produkcją granulatu
z opon.
Kiedy zostaną wykonane nowe tablice z herbem na wjazdach do miasta, miały one zostać
zamontowane po opracowaniu i podjęciu uchwały o nowym herbie naszej gminy.
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Prosi również o zajęcie się tematem pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie –
sprawa dotyczy wygospodarowania lokalu mieszkalnego o powierzchni 35-40 m2, aby ten
lokal można było zagospodarować na cele socjalne dla strażaków.
Kolejną sprawą jest problem budynku przy ul. Narutowicza – obiekt ten zagraża
bezpieczeństwu mieszkańców, głównie pieszych, którzy muszą wchodzić na jezdnię, aby
ominąć przeszkodę. Uważa, że należy zmusić właścicieli do remontu lub rozebrać ten
budynek.
Udrożnienie rowu na ul. 1 Maja – prosi o udrożnienie rowu na tej ulicy na wysokości budynku
Pana Gajewskiego, gdyż podczas deszczu posesja mieszkańca tej ulicy jest zalewana.
Problem ten należy zgłosić do Starostwa, aby zajęło się udrożnieniem rowu przy drodze
powiatowej.
Podziękował Zarządowi za zajęcie się budynkiem tzw. „fabianówki”.
Przekazał podziękowania od Przewodniczącego Związku Zawodowego „Solidarność” Pana
Jaźwińskiego za zajęcie się uporządkowaniem terenu przy tablicy pamiątkowej.
Anna Wrzesińska – zapytała, kiedy przewiduje się przyznawanie lokali dla stowarzyszeń.
Kazimiera Kozmana – Sołtys Sołectwa Wola Popowa – podziękowała Burmistrzowi
i pracownikom oraz Radzie Miejskiej za wykonanie oświetlenia na Woli Popowej.
Kazimierz Włodarczyk – Sołtys Sołectwa Biała – zapytał, kiedy na targowicy powróci
handlem drobiem i prosiakami.
Od godz. 13.20 obecnych na sali obrad było 13 radnych – na salę obrad przybyła radna
Agnieszka Tomaszewska.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – udzielił odpowiedzi na zapytania:
sprawa handlu drobiem na targowicy – nie będzie przywrócony handel drobiem, gdyż
nie ma na to zgody Sanepidu,
udostępnienie lokali dla organizacji i stowarzyszeń – przedstawimy Radnym projekt
podziału tych lokali dla poszczególnych organizacji, gdyż chcemy utworzyć centrum usług
dla mieszkańców,
budynek przy ul. Narutowicza – w budynku tym został jeszcze jeden lokator, gdy
lokator ten opuści ostatnie mieszkanie, wówczas przedstawimy informację inspektorowi
nadzoru o pustostanie i poprosimy o rozbiórkę tego budynku, prawdopodobnie w całości,
lokal dla OSP w Żychlinie – w tym zakresie musi przeprowadzić rozmowę z
Prezesem OSP, problem jest z wyrażeniem zgody przez drugą stronę i przydziałem
mieszkania,
a przydział ten może nastąpić w trybie zwykłym, nie ma podstaw
do przyspieszenia przydziału mieszkania,
„witacze” przy ulicach wjazdowych do miasta – chcemy przywrócić poprzednią formę
„witaczy”, aby wyglądały jak dawne metalowe, byłyby one kute, niestety jest problem
z rzemieślnikami, którzy mogliby wykonać nam tę usługę,
firma, która współpracowała w zakresie zagospodarowania terenu pod utylizację
opon, dawno się już z nami nie kontaktowała.
Jest zainteresowanie innej firmy terenem w ul. 1 Maja i firma ta ma pozytywną opinię
strefy ekonomicznej w tym zakresie.
Przekazał informację o rozpoczęciu ankietowania w zakresie zmiany nazewnictwa ulic na
terenie miasta – mieszkańcy 3 ulic już otrzymali pisma w tym zakresie wraz z ankietą do
wypełnienia.
Rozpoczęliśmy także sondaż w zakresie chętnych do budowania przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Od godz. 13.35 obecnych na sali obrad było 12 radnych – salę obrad opuścił radny
Stanisław Szymański.

4

Piotr Jóźwiak – Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Żychlinie – przypomniał, że
w latach poprzednich był projekt przydomowych oczyszczalni ścieków – wówczas tylko
częściowo został on zrealizowany, proponowałby, aby najpierw wykonać przydomowe
oczyszczalnie ścieków u tych mieszkańców, u których nie udało się ich zrealizować
w poprzednim projekcie.
Grzegorz Ambroziak – słuszna uwaga, jak najbardziej w pierwszej kolejności powinny być
wykonane te oczyszczalnie pod warunkiem, że nadal mieszkańcy ci będą wyrażali taką
zgodę.
Do p-tu 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za
okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Przewodnicząca Rady poprosiła przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do
informacji o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Komisja Rozwoju, Komisja Rolna przyjęły
informację o stanie realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.
Do przedłożonej informacji nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcie informacji o stanie realizacji uchwał Rady
Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Za przyjęciem informacji o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. głosowało - 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie informacji przez Radę.
Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Żychlinie za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady poprosiła Burmistrza Gminy Żychlin
o zabranie głosu w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2016 r.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin podziękował Radnym za rzetelną
i rzeczową pracę i dokonał wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz
sprawozdania finansowego – „Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni
Mieszkańcy, Szanowni Współpracownicy.
Rozpoczynam moje tradycyjne wystąpienie na sesji absolutoryjnej. Zawsze obiecuję, że
będzie krótko i na temat, tak więc przechodzę po prostu do rzeczy.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI WYKONANIA BUDŻETU 2016 ROKU
Dochody Gminy wyniosły ponad 40,8 mln zł co stanowiło prawie 99% założonego planu.
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Wydatki w kwocie 39,7mln zł wykonaliśmy w 93,4% planu.
Dochody bieżące Gminy to kwota ponad 39 mln zł, czyli w 99% planu.
Wydatki bieżące 36,6 mln zł, co wskazuje na osiągnięcie nadwyżki operacyjnej w kwocie
ponad 1 mln zł bardzo istotnej z punktu widzenia zapisów ustawy o finansach publicznych,
czyli wskaźnika, czy gmina może inwestować, czy też nie.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3.030.899,27zł.
W 2016 roku największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowiły wydatki na:
- administrację – 1,9 mln zł – stanowiło to 65 % całkowitych wydatków inwestycyjnych.
Od lat oczekujący na remont budynek urzędu poddano gruntownej modernizacji. Jest
to dość duża kwota, ale w budynek Urzędu nie było inwestowane w takich zakresie
od 30 lat. Myślę, że będzie to inwestycja wystarczająca na kolejne 20 lat. Udało się
gminie uzyskać dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w kwocie ponad
1 mln zł,
-

pozostałe wydatki inwestycyjne to wydatki na modernizację ulic (np. łącznik
H. Sawickiej), zakupy sprzętu dla Policji, zakupy inwestycyjne dla szkół i przedszkoli.
Dwie największe sfery działalności gminy i główne pozycje w wydatkach bieżących to
oświata i pomoc społeczna.
· pomoc społeczna łącznie z programem 500+ to kwota ponad 14,7 mln zł czyli 37%
poniesionych wydatków ogółem;
· oświata – kwota ponad 12,4 mln zł, czyli 32 % wykonanych wydatków ogółem.
Występuje standardowa, niestety, dopłata do obu działalności z dochodów Gminy, która
w 2016 r. wyniosła ponad 5 mln zł.
(…)
Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na koniec ubiegłego
roku wyniosło 7,8 mln zł, co stanowi 19% wykonanych dochodów i jest zgodne z treścią art.
170 starej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. Jest to zadłużenie
bezpieczne.
(…)
Pomimo pogarszających się zewnętrznych warunków funkcjonowania, nasz samorząd radzi
sobie z wykonywaniem zadań bieżących. Czuwamy nad prawidłowym funkcjonowaniem
naszych samorządowych instytucji, bieżące zobowiązanie płacimy terminowo i staramy się
jak najwięcej inwestować. Budżet realizowany jest w sposób przemyślany, analizujemy
skutki podejmowanych decyzji, co pozwala nam zachować stabilność finansów publicznych,
za co również dziękuję moim współpracownikom z urzędu i jednostek gminy.
Dziękuję Państwu Radnym, że z dużym zrozumieniem podchodzą do spraw gminy i proszę
o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu realizacji budżetu gminy za
2016 rok. Dziękuję za uwagę.”
Do p-tu 5. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy
Żychlin z wykonania budżetu za 2016 rok.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr III/99/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie
opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Żychlin z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała Nr III/99/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 15 maja 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 6. Dyskusja.
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Przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu w dyskusji nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 r. oraz nad sprawozdaniem finansowym.
Do sprawozdań nie zgłoszono żadnych uwag ani zapytań.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że skoro wszelkie wyjaśnienia i informacje na zapytania
dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz sprawozdania
finansowego zostały udzielone na posiedzeniach Komisji Rady, to przystąpi do realizacji
kolejnego punktu porządku obrad.
Do p-tu 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
Następnie poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii do projektu uchwały.
OPINIE KOMISJI:
1. Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna
(4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok.
2. Ewa Stańczak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju – Komisja Rozwoju (4 głosami
„za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok.
3. Elżbieta Sikora – Przewodnicząca Komisji Oświaty – Komisja Oświaty (4 głosami
„za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok.
4. Mieczysław Studziński – Przewodniczący Komisji Rolnej – Komisja Rolna
(3 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie z rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXIII/174/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Do p-tu 8. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Żychlin według stanu na
dzień 31 grudnia 2016 r.
Do przedłożonej informacji o stanie mienia gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia
2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada zapoznała się z informacją o stanie mienia
gminy Żychlin według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
Do p-tu 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej – Pana Józefa Kowalskiego o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Żychlinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Gminy Żychlin – „Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 466, 1579 i 1948; z 2017 r. poz. 730),
Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Józef Kowalski
- Przewodniczący Komisji,
2) Rafał Klimczak
- Członek,
3) Mieczysław Studziński
- Członek,
4) Stanisław Szymański
- Członek,
5) Ewa Wypych
- Członek,
w wyniku rozpatrzenia:
1. sprawozdania finansowego Gminy Żychlin obejmującego:
a) bilans z wykonania budżetu,
b) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
c) rachunek zysków i strat,
d) zestawienie zmian w funduszu,
2. sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żychlin za 2016 r. wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej,
3. informacji o stanie mienia komunalnego gminy Żychlin na dzień 31 grudnia 2016 r.
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Żychlin za 2016 r. i wnioskuje
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin z tego tytułu.
UZASADNIENIE
Skład Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu złożonego sprawozdania finansowego,
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żychlin za 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej, informacji o stanie mienia komunalnego wyraża opinię pozytywną.
I. W wyniku analizy sprawozdania finansowego Gminy Żychlin obejmującego:
- bilans z wykonania budżetu,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w funduszu,
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
1. W bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów wyszczególniono środki
pieniężne w wysokości 3.260.472,99 zł, należności i rozliczenia w wysokości
298.376,68 zł (w tym należności od budżetów - kwota 262.376,68 zł i należności
finansowe – długoterminowe kwota 36.000 zł) oraz inne aktywa w kwocie 8.691,58 zł
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jako naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym za okres od
21.12.2016 r. do 31.12.2016 r.
Ogółem kwota aktywów wynosi 3.567.541,25 zł i jest zgodna z ewidencją
księgową.
2. Po stronie pasywów wyszczególniono zobowiązania na kwotę 5.891.874,95 zł
(w tym zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych przez gminę
kredytów w kwocie 5.890.263,00 zł i zobowiązania wobec budżetów w kwocie
1.611,95 zł (kwota dotycząca zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej za 2016 r. oraz
podatku VAT za grudzień 2016r.), aktywa netto budżetu w wysokości (-)
2.794.299,28 zł, na które składają się: nadwyżka budżetu na kwotę (+) 1.084.956,56
zł, wynik na operacjach niekasowych w wysokości 810.768,00 zł, środki z
prywatyzacji w kwocie 782.888,53 zł i skumulowany wynik budżetu (-) 5.472.912,37 zł
oraz inne pasywa w kwocie 469.965,58 zł, na które składają się subwencja
oświatowa na styczeń 2017 r. w wysokości 461.274,00 zł i 8.691,58 zł - naliczone
odsetki od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym za okres od 21.12.2016 r. do
31.12.2016 r.
Ogółem kwota pasywów wynosi 3.567.541,25 zł i jest zgodna z ewidencją
księgową.
II. W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Komisja
Rewizyjna stwierdziła, że:
1. Uchwalony Uchwałą Nr XV/76/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 29 stycznia 2016
r. budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w
wysokości 41.326.305,41 zł. Dochody wykonano w kwocie 40.791.634,53 zł - co
stanowi 98,71 % planu.
2. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację wydatków w wysokości 42.511.537,41 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie
39.706.677,97 zł, czyli na poziomie 93,40 % ustalonego planu.
3. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych) wyniosły 19.865.934,25 zł.
4. Gmina dokonała zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru obliczonych
za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 43.150,46 zł, co
stanowi 0,22 % wykonanych dochodów własnych.
5. Obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w kwocie
887.747,18 zł, co stanowi 4,47 % wykonanych dochodów własnych.
6. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wyniósł ogółem 2.779.975,89 zł, tj. 13,99 %
wykonanych dochodów własnych, natomiast nadpłaty wynoszą 6.840,67 zł, tj. 0,03 %
wykonania dochodów własnych.
7. Kwoty planowanych (10.314.740,54 zł) i wykonanych dochodów (10.158.023,22 zł)
przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej są zgodne z podanymi
przez Urząd Wojewódzki danymi o wysokości przekazanej z budżetu wojewody
dotacji na te zadania.
8. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały
w wysokości 10.156.662,41 zł, tj. 98,48 % planu. Należy nadmienić, że otrzymane
kwoty z budżetu wojewody są niewystarczające na utrzymanie zadań zleconych
przede wszystkim w zakresie administracji publicznej.
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości
130.000zł nie została rozdysponowana w całości. Z rezerwy rozdysponowano łącznie
109.500 zł, pozostała nierozdysponowana kwota wynosi 20.500 zł.
Komisja stwierdziła, że odnotowane wyniki w budżecie gminy tak po stronie
wykonanych dochodów jak i wydatków za 2016 r. spowodowały uzyskanie nadwyżki
budżetowej w kwocie 1.084.956,56 zł.
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Stan środków na rachunku budżetu Gminy na 31 grudnia 2016 r. wynosi
3.260.472,99 zł.
III. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego gminy Żychlin
na dzień 31 grudnia 2016 r. i stwierdziła, że przedstawione w niej:
a) dane dotyczące praw własności,
b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, udziałach
w spółkach, posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, które nastąpiły od dnia 1 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz wykonania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
są zgodne są z ewidencją księgową a informacja została przygotowana zgodnie z art.
267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Powyższe wyniki dają podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu
gminy za 2016 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin.
W wyniku głosowania jawnego:
- „za” udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin głosowało - 5 członków komisji,
- „przeciw”
- 0 członków komisji,
- „wstrzymało się”
- 0 członków komisji.”
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 10. Zapoznanie się z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Żychlinie w sprawie absolutorium za 2016 rok.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr III/137/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie
opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie
absolutorium za 2016 rok.
Uchwała Nr III/137/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
z dnia 6 czerwca 2017 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy
Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
Elżbieta Tarnowska – Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za
2016 rok, a następnie poprosiła Przewodniczących Komisji Rady o przedstawienie opinii do
powyższego projektu uchwały.
OPINIE KOMISJI:
1. Józef Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna
(4 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
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absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016
rok.
2. Ewa Stańczak – Przewodnicząca Komisji Rozwoju – Komisja Rozwoju (4 głosami
„za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
3. Elżbieta Sikora – Przewodnicząca Komisji Oświaty – Komisja Oświaty (4 głosami
„za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
4. Mieczysław Studziński – Przewodniczący Komisji Rolnej – Komisja Rolna
(3 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016
rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin
w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Gminy Żychlin w zakresie realizacji budżetu gminy za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXIII/175/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin podziękował za podjęcie uchwały przez
Radę Miejską oraz za współpracę wszystkim współpracownikom i kierownikom jednostek
samorządowych.
Przewodnicząca Rady wraz z Radnymi pogratulowała udzielonego absolutorium i dokonała
wręczenia kwiatów Zarządowi Gminy.
Do p-tu 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu gminy na 2017 rok,
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017
rok.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (3 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu
gminy na 2017 rok.
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Za podjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXXIII/176/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca
1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady
Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.
OPINIA KOMISJI:
Komisja Rozwoju (4 głosami „za”), Komisja Rewizyjna (4 głosami „za”), Komisja Oświaty
(4 głosami „za”), Komisja Rolna (3 głosami „za”) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991 r.
w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Do powyższego projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do podjęcia projektu uchwały o zmianie Uchwały
Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta w Żychlinie z dnia 5 marca 1991r. w sprawie utworzenia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żychlinie.
Za podjęciem projektu uchwały o zmianie Uchwały Nr 50/IX/91 Rady Gminy i Miasta
w Żychlinie z dnia 5 marca 1991r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żychlinie głosowało - 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie uchwały przez Radę.
Uchwała Nr XXXIII/177/17 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Do p-tu 13. Przyjęcie sprawozdań za rok 2016 z działalności:
a) Samorządowego Zakładu Budżetowego,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie opinii
o sprawozdaniu z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Komisja Rolna przyjęły
sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016 r.
Do powyższego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia
Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016 r.

sprawozdania

z

działalności

Za przyjęciem sprawozdania z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016
r. głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności
Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Samorządowego Zakładu Budżetowego za 2016 r. stanowi
załącznik do protokołu.

b) Spółki „Mig-Ma”,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie opinii
o sprawozdaniu z działalności Spółki „Mig-Ma” za 2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty, Komisja Rolna przyjęły
sprawozdanie z działalności Spółki „Mig-Ma” za 2016 r.
Do powyższego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki „Mig-Ma”
za 2016 r.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Spółki „Mig-Ma” za 2016 r.
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Spółki
„Mig-Ma” za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki „Mig-Ma” za 2016 r. stanowi załącznik do protokołu.
c) Żychlińskiego Domu Kultury,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie opinii
o sprawozdaniu z działalności Żychlińskiego Domu Kultury za 2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty, Komisja Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolna przyjęły
sprawozdanie z działalności Żychlińskiego Domu Kultury za 2016 r.
Do powyższego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Żychlińskiego
Domu Kultury za 2016 r.
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Za przyjęciem sprawozdania z działalności Żychlińskiego Domu Kultury za 2016 r.
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności
Żychlińskiego Domu Kultury za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Żychlińskiego Domu Kultury za 2016 r. stanowi załącznik do
protokołu.

d) Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie opinii
o sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty, Komisja Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolna przyjęły
sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
Do powyższego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2016 r. głosowało - 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.
stanowi załącznik do protokołu.

e) Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedłożenie opinii
o sprawozdaniu z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
OPINIE KOMISJI:
Komisja Oświaty, Komisja Rozwoju, Komisja Rewizyjna, Komisja Rolna przyjęły
sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
Do powyższego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania z działalności MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
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Za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie z działalności MiejskoGminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r. stanowi
załącznik do protokołu.
Do p-tu 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres
od 17 marca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r.
Do sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za okres od 17 marca 2017 r.
do 20 czerwca 2017 r. nie zgłoszono żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia sprawozdania.
Za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza Gminy Żychlin za
od 17 marca 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.

okres

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do p-tu 15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Odpowiedzi na zapytania zostały udzielone w punkcie 2 Zapytania i wolne wnioski.
Do p-tu 16. Sprawy różne.
Grzegorz Ambroziak – Burmistrz Gminy Żychlin – poinformował, że podczas dzisiejszej
burzy uszkodzeniu uległa zewnętrzna powłoka sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Grabowie. Obawialiśmy się aktów dewastacji, a uszkodzenia dokonała pogoda. Będziemy
ubiegać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia i musimy dokonać jak najszybciej
naprawy tej powłoki.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Miejska otrzymała podziękowania za
współpracę z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo”.
Do Rady również wpłynęła oferta z firmy Barter dotycząca gazyfikacji.
Grzegorz Ambroziak – jesteśmy na etapie ukończenia prac w zakresie gazyfikacji, kilka firm
złożyło zapotrzebowanie na gaz, w tym Cukrownia „Dobrzelin”. Firmie Barter odpowiemy, że
w zakresie gazyfikacji już jesteśmy na zaawansowanym etapie prac z inną firmą.
Do p-tu 17. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
Do przedłożonego protokołu nie zgłoszono żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady przystąpiła do przyjęcia Protokołu XXXII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
Za przyjęciem Protokołu Nr XXXII/17 z dnia 31 maja 2017 r.
głosowało
- 12 radnych,
„przeciw”
- 0 radnych,
„wstrzymało się”
- 0 radnych.
Przewodnicząca Rady stwierdziła przyjęcie protokołu przez Radę.

Do p-tu 18. Zakończenie obrad Sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała radnym i wszystkim przybyłym na obrady za udział
w Sesji Rady.
Zamknęła XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Żychlinie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Protokolant:
M. Charążka

